แนวทางการดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสติ /นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ด้วยสาระสาคัญในตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 6 กาหนดให้มีการทวนสอบ
ผลสั มฤทธิ์ของนิสิ ตนั กศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัย จึงกาหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ โ ดยนิสิ ต ประเมิ น ตนเอง เพื่อ ให้ นิสิ ต นั ก ศึก ษาประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต นักศึกษาภายหลังจากเรียนในแต่ละรายวิชา โดยมีรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน และขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
(1) รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)
(2) แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ทวนสอบ 01)
(3) รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับหมู่เรียน)
(ทวนสอบ 02)
(4) รายงานผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระดับรายวิชา)
(ทวนสอบ 03)
2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการทวนสอบฯ โดยกาหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา โดยนาแบบประเมินทวนสอบฯ (ทวนสอบ 01) มาปรับและเพิ่มรายละเอียดของผลการเรียนรู้ให้
สอดคล้ องตามผลการเรี ยนรู้ ของแต่ละรายวิชาที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แล้ วจึงนาไปใช้
ในการประเมิน ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรีย นตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้ว ยการให้ นิสิ ตนักศึกษาเป็น ผู้ ตอบ
แบบประเมินดังกล่าวทุกหมู่เรียนในรายวิชาที่กาหนดให้มีการทวนสอบฯ
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหมู่เรียนดาเนินการประมวลผล
ข้อมูลจากแบบประเมินทวนสอบฯ (ทวนสอบ 01) ลงในรายงานผลการประเมินทวนสอบฯ (ทวนสอบ 02) เพื่อแสดงถึง
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละหมู่เรียนของแต่ละรายวิชา เพื่อสะท้อนถึง
รายละเอียดของการดาเนินงาน/การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหมู่เรียน
(3) อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รั บผิดชอบรายวิชา ประมวลข้อมูลรวมจากรายงานผลการประเมิน
ทวนสอบฯ (ระดับหมู่เรียน) (ทวนสอบ 02) จากทุกหมู่เรียน ลงในรายงานผลการประเมินทวนสอบฯ (ระดับรายวิชา)
(ทวนสอบ 03) เพื่อแสดงถึงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในภาพรวมของรายวิชา
พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะ/ข้อค้นพบจากการประเมิน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(4) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ให้ เ สนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขลงในรายงานผล
การประเมินทวนสอบฯ (ทวนสอบ 03) เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
(5) คณะกรรมการบริ หารหลัก สูตร น าข้อมู ล ที่ได้จ ากการเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง /พัฒ นา
การจัดการเรียนการสอน
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2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ โ ดยการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติจากข้อมูล/เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 ผลงาน/ผลผลิต ข้อสอบ และ
กระดาษคาตอบ รวมทั้งสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
และขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
(1) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (แต่ละวิชาทาฉบับเดียวใช้ได้ทุกหมู่)
o มคอ.3 ของรายวิชาที่จะดาเนินการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ
o มคอ.3 ที่เคยใช้ (ถ้ามี) เพื่อให้เห็นถึงร่องรอยของการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
(2) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) (แต่ละวิชาต้องทาทุกหมู่เรียน)
o มคอ.5 ของรายวิชาที่จะดาเนินการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ
o มคอ.5 ของรายวิชาที่ส่งผลต่อการปรับปรุง/พัฒนา มคอ.3 ของรายวิชาที่จะดาเนินการทวนสอบ
ในปีการศึกษานั้นๆ
(3) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
o มคอ.7 ของหลักสูตรในปีการศึกษานั้นๆ
o มคอ.7 ของหลักสูตรที่ส่งผลต่อการปรับปรุง/พัฒนา มคอ.3 ของรายวิชาที่จะดาเนินการทวนสอบ
ในปีการศึกษานั้นๆ
(4) เอกสารประกอบการสอน/ตารา/หนังสือ/PowerPoint ที่ใช้ในการสอนรายวิชาที่รับการทวนสอบ
(5) ใบงาน ข้อสอบ รายงาน และผลผลิตของรายวิชาที่รับการทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ
(6) ใบรายงานผลการเรียน และคะแนนที่ได้จากการวัดและประเมินผลของรายวิช าที่จะดาเนินการ
ทวนสอบในปีการศึกษานั้นๆ
(7) แบบวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ (ทวนสอบ 04)
(8) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ (ทวนสอบ 05)
(9) รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ทวนสอบ 06)
2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดวัน/เวลาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้ อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รั บผิด ชอบรายวิชา จัดเตรียมเอกสารข้อ 1) - 6) เพื่อใช้ในการรองรับ
การประเมินทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร จัดให้ มีการทวนสอบ โดยการวิเคราะห์ ข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ
พร้อมทั้งประสานงานอาจารย์ผู้สอน นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ทรงคุณวุฒิตามวัน/เวลา
ที่กาหนด
(3) คณะกรรมการทวนสอบ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินลงในแบบวิเคราะห์ข้อมูล
การทวนสอบ (ทวนสอบ 04) และรวบรวบข้อมูลการประเมินเพื่อรายงานผลในภาพรวมของแต่ละรายวิชาในรายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลการทวนสอบ (ทวนสอบ 05) และนาส่งข้อมูลแก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทวนสอบทั้ง 2 ลักษณะแล้วนั้น ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประมวลข้อมูลที่ได้
จากการทวนสอบ ทั้ง 2 ลักษณะ ลงใน รายงานสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
(ทวนสอบ 06) และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แก่ อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลทั้งหมดไปยังคณะกรรมการบริหารคณะ/
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและกากับดูแลให้มีการพัฒนาตามผลการประเมิน

